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UPAMIĘTNIENIE WYBUCHU II WOJNY
ŚWIATOWEJ

JESTEŚMY UCZESTNIKAMI RUCHU DROGOWEGO

Ponieważ obecnie wszyscy spędzamy dużo
czasu w sieci, ważne jest, by wiedzieć,  jak dbać
o bezpieczeństwo w internecie.
Aby stać się dobrymi cyfrowymi obywatelami,
musimy ćwiczyć krytyczne myślenie, nauczyć się
chronić osobiste informacje i nabrać właściwych
nawyków związanych z prywatnością.
Uczniowie ze  Szkoły Podstawowej nr 2 im. A.
Fiedlera w Dębnie sprawdzili swoją wiedzę,
uczestnicząc w quizie “Co wiem na temat
bezpieczeństwa w internecie?”.
Imponująca liczba uczniów spędziła długą
przerwę  razem, odpowiadając na 30 pytań
poświęconych  zagrożeniom w  internecie.
Poziom wiedzy uczniów okazał się wysoki, ale
bezbłędnie i bardzo szybko odpowiadali Ci,
którzy uplasowali się na najwyższych pozycjach
w rankingu:
I miejsce zajęła Hanna Wilczyńska z klasy VIIa,
na II miejscu znalazł się Jakub Galas z klasy
VIIIb, III miejsce należało do Ivana Moroza z
klasy VIIIb, IV do Julii Domagały z VIIIa,
natomiast V do Agaty Moskalik z klasy Va.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do
wspólnej nauki poprzez zabawę za rok.
                                          Wioletta Rafałowicz

W dniu 14 września byliśmy na  lekcji w terenie.
Lekcja została przeprowadzona przez
pracowników Straży Miejskiej w Dębnie. Pan
Komendant pokazał nam  ilustracje
przedstawiające różne zagrożenia na drodze,
które wspólnie omówiliśmy.  Potem przeszliśmy
do praktycznego wykorzystania naszej wiedzy.
Parami przechodziliśmy po pasach przez ulicę.
Czuwali nad nami pracownicy Straży Miejskiej
kierując ruchem na ulicy Słowackiego. Czuliśmy
się bardzo bezpiecznie.
Po kilkakrotnym przejściu  w miejscu z wysepką i
bez wysepki wróciliśmy do szkoły. Idąc niektórzy
uczniowie obiecali sobie, że nauczą swoich
rodziców bezpiecznego zachowania na drodze.
Dziękujemy Panu Komendantowi i pracownikom
Straży Miejskiej za przygotowanie nas do
uczestnictwa w ruchu drogowym.
        Uczniowie klasy 1b z panią Joanną Turów

Fot.

CO WIEM NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W
INTERNECIE?

1 września nasza szkoła wzięła udział w uroczystości upamiętnienia wybuchu II wojny
światowej. Reprezentował nas poczet sztandarowy szkoły, pani dyrektor i wicedyrektor oraz
uczniowie klasy ósmej.
                                                                                                  Zdjęcie: Łukasz Lewandowski

Joanna Turów
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LEKCJA PRZYRODY
PIERWSZAKÓW

ILUSTROWANY SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY

Projekt był związany z obowiązkowymi lekturami szkolnymi, które
omawiałam na lekcjach języka polskiego w klasach 4-8 szkoły
podstawowej. Uczniowie poprzez działania opublikowane na blogu,
wspierani przeze mnie, zamieścili swoje propozycje na przybliżenie
tematyki lektur. Poprzez dostęp do treści i materiałów zamieszczonych  na
blogu wymienili się swoimi pomysłami na projekty lekturowe ze swoimi
rówieśnikami ze szkół partnerskich.             Wioletta Rafałowicz

W ramach projektu  CHWYĆ "BYKI" ZA ROGI
uczniowie z klasy piątej tworzyli ilustrowany
słownik ortograficzny.  W tym celu przygotowali
graficzny obraz wybranej głoski spośród
podanych- u, o, rz, ż, ch, h. Następnie
poszukiwali w swoim otoczeniu wyrazów z
wybraną głoską i sprawdzali pisownię w
słowniczku. Ostatnim etapem pracy było
wykonanie fotografii do wspólnie tworzonego
słownika ortograficznego. Oczywiście, hasła się
powtarzały, ale każdy pracował z dużym
zaangażowaniem. Fotografie uczniów
zamieściłam na wspólnej
tablicy. https://pl.padlet.com/wiolettaraf/9k6kdfzs68gl2sac Podczas
kolejnej lekcji uczniowie nazywali hasła i
zapisywali je w zeszycie. 
                                         Wioletta Rafałowicz       
        Zdjęcia: A. Bakiewcz, D. Rozenblut
   

W ramach projektu edukacyjnego “Czytam z klasą” dzieci z klas pierwszych
gościły niezwykłego gościa. Praktyczną lekcję przyrody poprowadziła Pani
Ola Patkowska-weterynarz. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca
weterynarza, jak dbać o zwierzęta i zapoznały się z narzędziami, które są
potrzebne Pani Oli do wykonywania codziennych czynności. Uczniowie,
dzięki przeprowadzonej wcześniej zbiórce karmy wsparli bezdomne
zwierzęta z terenu Gminy Dębno.
                                                   Agnieszka Czerniawska,Justyna Bałko   
                                                             zdjęcie: Justyna Bałko
                                                             
                                                                       

Działania projektowe docenione- Krajowa Odznaka
Jakości dla projektu czytelniczego

https://pl.padlet.com/wiolettaraf/9k6kdfzs68gl2sac
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JESIEŃ  W  OBIEKTYWIE

Członkowie Szkolnej Grupy Ratowniczej 7 lutego zaprezentowali swoje umiejętności uczniom
klas I . Zajęcia odbyły się pod hasłem “Bezpieczne ferie”. Dzieci dowiedziały się jak spędzać
ferie w bezpieczny sposób i jak udzielić I pomocy osobie w stanie zagrożenia życia. Pierwszaki
bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach i były pod ogromnym wrażeniem umiejętności
prezentowanych przez starsze koleżanki i kolegów.
                                                                                        Tekst i zdjęcia: Agnieszka Czerniawska
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